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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:693991-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θήβα: Φυτά
2022/S 241-693991

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 3
Πόλη: ΘΗΒΑ
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Ταχ. κωδικός: 32200
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: adimitriadou@thiva.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2262350641
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.thiva.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΟΤΑ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ – ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ – 
ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
03451000 Φυτά

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κύριου εμπορικού άξονα - οδού 
Επαμεινώνδα – στη περιοχή παρέμβασης» του Δήμου Θήβας.
Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού επί του κύριου πεζοδρόμου της πόλης, 
της οδού Επαμεινώνδα, καθώς και σε κάθετες σε αυτήν οδούς. Η ακριβής τοποθέτηση του προμηθευόμενου 
εξοπλισμού θα γίνει καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, βάσει του σχεδίου της μελέτης . 
Σημειακές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν προς αντικατάσταση φθαρμένου αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, 
καθιστικά, κ.λ.π.) εμπλουτίζοντας τον εξοπλισμό με πινακίδες πληροφόρησης, κάδους μικροαπορριμμάτων, 
ποδηλατοστάτες κλπ.
Επιπλέον συμπληρώνονται υψηλά δέντρα για τον σχηματισμό δεντροστοιχιών και την δημιουργία σκίασης σε 
όλο το μήκος της οδού ενώ παράλληλα συμπληρώνονται τα υφιστάμενα παρτέρια και όποιοι χώροι πρασίνου 
με θάμνους και πολυετής πόες για την αύξηση του λόγου της καλυπτικότητας του πρασίνου προς τις σκληρές 
επιφάνειες.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 614 404.03 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34928400 Αστικός εξοπλισμός
34991000 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων
43323000 Εξοπλισμός άρδευσης
45233253 Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων
16160000 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΘΗΒΑ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 111.102,08 €
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: 8.566,95 €
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ: 36.000,00 €
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 408.485,00 €
5. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ: 56.280,00 €

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 614 404.03 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ 4277/1439/Α3 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ 
και ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει λάβει κωδικό MIS 
(5037893).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/01/2023
Τοπική ώρα: 15:00
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IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 25/01/2023
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
ΘΗΒΑ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η 383/2022 (ΑΔΑ:6ΔΛ8ΩΡΜ-Π1Ι) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θηβαίων

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΑΔΗΣΥ
Ταχ. διεύθυνση: Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 11257
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eaadhsy@eaadhsy.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132124700
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.eaadhsy.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Τυχόν ενστάσεις κατά της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, υποβάλλονται εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και 
την κοινοποίησή του στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων,

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 3
Πόλη: ΘΗΒΑ
Ταχ. κωδικός: 32200
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sharizani@thiva.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2262350618
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.thiva.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/12/2022
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